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Protokoll fra ekstraordinært styremøte 

 

Sted:     Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:    Onsdag 04.mars 2015 

Varighet:    17.30 – 19.30 

Tilstede styret:  Safir Hayat (SH), Ikhlaq Khan (IK), Fozia Ahmad (FA), Owais Mahmood 

(OM), Nasar Bhatti (NB), Mirza Taimoor Saqlain (TS) 

Tilstede fra adm.:  Espen A. Johansen (GS) 

Forfall:  John Tvedt (JT), David Kuhlwilm (DK), Asad Maaz (AM) 

 

Åpen halvtime 

 

 

Dagsorden 

Sak 018   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og sakslisten. 

Sak 019   Signering av protokoll fra styremøte 12.02.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokollen fra 12.02.15. Styremedlemmer som ikke var 

tilstede signerer ved neste anledning. 

Sak 020   Opptak av lag til introligaen 2015 

   9 klubber har søkt om opptak av lag: 

Kalbakken Cricket Klubb, Trosterud Cricket Klubb, Strømsø Cricket Klubb C, 

Marienlyst Cricket Klubb, Falken Cricket Klubb B, Helsfyr Cricket Klubb, 

Lillestrøm Cricket Klubb, Tromsø Cricket Klubb, Klemetsrud Cricket Klubb B. 

Administrasjonen har gjennomført samtaler med alle klubbene hvor det er 

gjort undersøkelser på antall spillere, økonomi, styrearbeid, ungdomssatsing, 

vilje til å gjennomføre kurs m.m. Dette ble presentert for styret som brukte 

dette som grunnlag for sitt valg. 

http://www.cricketforbundet.no/index.php
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Tromsø Cricket Klubb har informert om at de må kunne få utbetalt 

reisestøtte oftere enn bare etter sesongslutt slik praksis er for lag i serien. De 

har også bare mulighet til å reise til Oslo for kamper fem ganger pr. sesong. 

De har bedt styret vurdere dette og se på en løsning slik at de kan delta i 

introligaen. 

Vedtak: 

Styret vedtok at alle klubber som har søkt om plass i introligaen blir tatt opp, 

9 lag er tatt opp for sesongen 2015. 

Styret vedtok at Tromsø Cricket kan søke om refusjon av reiseutgifter etter 

hver tur til Oslo, dette vil ikke påvirke fordelingen slik at de andre lagene i 

den ordinære serien blir nedprioritert. Dette er en prøveordning for lag i 

introligaen. 

Sak 021   Gjennomgang og signering av årsberetning 2014 

   GS gjennomgikk årsberetningen. 

   FA påpekte at det ikke er oppført vinneren av kvinneligaen i beretningen. 

   Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning og signerte beretningen. Styret ba 

administrasjonen legge til resultatet i kvinneligaen før publisering. 

Sak 022   Gjennomgang av og innstilling til innkomne saker til forbundstinget 2015 

Det er ikke kommet forslag fra andre enn styret om saker til forbundstinget, 

derfor er det ikke noe å ta stilling til for styret. 

GS gjennomgikk regler for benkeforslag og behandling av saker på 

forbundstinget. 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning 

Sak 023   Eventuelt 

   Ingens saker på eventuelt 
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Signering: 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   -----------------------------

Safir Hayat (president)   Ikhlaq Khan (visepresident)  John Tvedt 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   ----------------------------- 

Fozia Ahmad    David Kuhlwilm   Nasar Bhatti 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   ----------------------------- 

Owais Mahmood   Taimoor Saqlain (1.vara)  Asad Maaz (2.vara) 
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